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PROPOSTA DE DISCIPLINA OPTATIVA DO CURSO PARA A 
UNIVERSIDADE 

 
Curso/Campus: Ciências Sociais / Monte Alegre                                                  Semestre: 2º/2022 
Nome da Disciplina: Imaginação e rigor: a construção do texto acadêmico 
Número de créditos:  3 
Código da disciplina:  CSO-MA8 
Professor/a responsável:  Mariza Martins Furquim Werneck 
Departamento:  Ciências Sociais 
Faculdade:   Ciências Sociais 
E-mail do/a docente  mmfwerneck@pucsp.br:    
 

     Dia de Oferecimento: QUINTA-FEIRA 
Horário:   8:20 – 11:05           

 
Ementa  
Pressupostos: 

1) O homem não pode falar seu pensamento sem pensar sua palavra. (Bonald) 
2) A ciência não corresponde a um mundo a descrever. Ela corresponde a um mundo a 

construir. (Gaston Bachelard) 

O curso pretende produzir, junto com os alunos, uma reflexão sobre a construção do texto 
acadêmico (ou ato científico, como prefere Abraham Moles) e, ao mesmo tempo, fornecer 
uma ferramenta de trabalho àqueles que enfrentam dificuldades na elaboração dos seus 
TCCs, artigos ou Iniciação Científica. É importante enfatizar que a disciplina não 
pretende substituir cursos de orientação metodológica ou afins, apenas contribuir para dar 
visibilidade à especificidade do texto científico produzido pelas mais diferentes ciências 
sociais e humanas, e fazer com que os alunos entrem em contato, e descubram, a partir de 
suas próprias produções, esta especificidade. Serão tratados temas como autoria, 
transdisciplinaridade, o discurso objetivo (e subjetivo) da ciência, as dificuldades de 
enfrentamento do texto, seu processo de construção desde a primeira anotação ao 
resultado final, entre outros. A ideia é fazer da sala de aula um espaço de trocas, de 
circulação de textos e ajuda mútua. Celebrar a leitura e o prazer do texto. Construir um 
laboratório de conhecimento sensível, em que palavras como criação, imaginação e 
invenção não se oponham aos conceitos de rigor e cientificidade.   
 
 
 
Objetivos  
 
O objetivo do curso é fazer com que os alunos elaborem suas produções acadêmicas de 
forma partilhada, enfrentando dificuldades e hesitações junto com a professora, e 
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aprendendo a minimizar seus efeitos na medida em que transformam o ato da pesquisa e 
da escrita em criação imaginativa e prazerosa. 
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